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من از زاویه دیگری بــه این موضوع نگاه میکنم .چیزی که
ال پاســخ این سؤال
میخواهم بگویم شــاید به نظرتان اص ً
نباشد ولی به نظرم میتواند پاسخ سؤال شما باشد .از من این
روزها چندباری پرسیدند که چه نیازی در جامعه امروز باعث
شــد فکر کنید باید «میهمان داریم» را بسازید؟ بحثهای
آرمانگراییوواقعگراییبهواسطهاکراناینفیلمزیادمطرح
شد ولی واقعیت این است که نمیتوان از آن گریز کرد .رضای
«میهمان داریم» نماینده نسلی است که بین آرمانگرایی و
واقعگرایی گیر افتادند .به نظر من یکی از بازیهای بســیار
ســخت این فیلم بازی در نقش رضا بود .چون مســیر بازی
پیرمرد و پیرزن مشخص است ،بازیگران دیگر هم تکلیفشان
معلومبود.دوقلوهاییکهرفتارخیلیشبیهبههمدارند،دختر
خانواده درگیر یک رابطه عاطفی در گذشته است ،اما رضا که
نماینده نســل گیر افتاده بین آرمانگرایی و واقعیتگرایی
است ،باید حاالت مختلف روحیاش را به مخاطب القا کند .ما
باید رضا را تلخ میدیدیم ولی دوستش هم میداشتیم .رضا
یک خشونتی زیر پوستی دارد که باعث میشود مخاطب هر
لحظه احساس کند ،ممکن است یک کاری دست خودش
و خانوادهاش بدهد .به خصوص پایان کار که ما باید احساس
میکردیم رضا نماینده تداوم نسلی یک خانواده هم هست.
یعنیهمانرضایتلخاینحسرابایدبهمامیدادکهاحتماالً

باید به محبوبه زنگ بزند .محبوبه بیاید .اینها با هم ازدواج
کنند و شــاید صاحب بچه هم بشوند .همانطور که خیلی از
جانبازانایننسلهمیناتفاقبرایشانافتاد.رضاکسیاست
که آرمانگرایی را به خوبی تجربه کرده و واقعیت را هم خوب
میبیند .خیلیها مثل نســل بعد از ما آرمانگرایی را تجربه
نکردند ولی واقعیت را میبینند .آنها وضعیتشان از رضا بدتر
است،ایکاشآرمانگراییراتجربهمیکردندودراینتقاطع
گیر میافتادند ،در حالی که فقط میدانند یک تقاطعی این
وسط وجود دارد که آرمانی در آن هست و واقعیتی .ما دورهای
را پشت سر گذاشتیم که در آن دروغ و ریا تقریباً داشت یک
فضیلت میشد .این گمگشتگی باعث شد که بدون مدیریت
درست بسیاری در آن گیر بیفتند .من بارها گفتهام که مقصر
اصلیمدیرانجامعهبودند،مدیرانیکهنتوانستندیکفضای
آرمانیواقعیرابرایجامعهروشنکنند.جامعهبایدبرایوارد
شدن به یک جامعه واقعگرایانه آمادگی پیدا میکرد .حاال
در این موقعیت میخواهیم درباره جنگ و دوره آرمانگرایی
قوی فیلم بسازیم .از بعضی مسئوالن میپرسیم چطور این
تقاطع را میتوان حل کرد ،جواب میدهند باید آرمانها را
واقعی کنید و واقعیتها را آرمانی! فکر میکنند راجع به دو
پدیدهصحبتمیکنیمکهاگردرمخلوطکنبریزیممعجون
درست را میگیریم .تصور کنید فیلمسازی جنگ هم تابع
همینشرایطشود،اگرراجعبهآرمانهاصحبتشودجوانها
میگویند دارند شعار میدهند ،اگر واقعیتهای امروز جامعه
را بسازیم میگویند دارند سیاهنمایی میکنند .در سینمای
جنگ نباید از تقاطع آرمانگرایی و واقعیتگرایی به سادگی
عبور کرد .مدیران جامعه به این دلیل که دائم در شعار دادن
رقابت میکنند ،نمیتوانند مشکل را حل کنند.

w

وی در خصوص علت برگزیده شدنش برای ایفای نقش میرزا کوچک خان میگوید« :من شمالی هستم و از خانواده مادری از اقوام میرزا کوچک خان هستیم .زمانی که قرار بود آقای تقوایی
کارگردانی فیلم را برعهده داشته باشند ،آقای داریوش ارجمند نقش میرزا را داشتند و قرار بود من هم نقش احساناله خان را بازی کنم .در آن زمان من مشغول کار در سریال «سلطان و شبان»
بودم.

اگر مطلب این
صفحه را میپسندید
عدد  6را پیامک کنید

تجربه متفاوت بازی در نقش جانباز

وجههمدیریتی
آقایکارگردان
متأســفانه آنقدر جایگاه مدیریتی شــما غالب
اســت که جایگاه کارگردانیتان و اتفاق خوبی که در
فیلمهایتان میافتد دیده نمیشود .مصاحبههای شما را
که میخواندم ،میدیدم همه اول یکی ،دو سؤال راجع به
«میهمان داریم»پرسیدهاند و بعد تا پایان گفتگو راجع به
خانه سینما ،اختالفات ،توافقات و مسائل صنفی صحبت
شده است .من میخواهم بپرســم چرا برای سینمای
جنگ اینقدر مدعی زیاد شــده و چرا ما نمیتوانیم
واقعیتهای جنگ را آنطور که هست به نمایش بگذاریم؟
در «دهلیز» هم ما مشکل داشتیم ،مجبور بودیم با همه
صحبت کنیم که قانع شوند ،یک جور دیگر هم میشود
به مقوله قصاص نگاه کرد .با توجه به اینکه شما هم از
لحاظ مدیریتی و هم فیلمسازی دفاع مقدس با نگاههای
مختلفبهجنگآشناهستید،درساختآثارتاننگرانی
نداشتید؟
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بهروز شعیبی قبل از شروع گفتگو برایمان توضیح داد که این اولین مصاحبه او با محمدمهدی عسگرپور نیست اما اولین مصاحبهای است که ثبت میشود .او گفت :صحبت
با آقای عسگرپور خودش یک جور مصاحبه است .پشت صحنه «میهمان داریم» برایم دوره خیلی خوبی بود .برای اینکه در همین گپهایی که میان پالنها داشت خیلی
چیزها یاد گرفتم .ظاهرا ً بخشی از سریال «پردهنشــین» که این روزها مردم را پای تلویزیون مینشاند حاصل همکاری شعیبی و عسگرپور است .شعیبی کارگردان این
ســریال درباره تأثیراتی که برای ساخت سریال «پردهنشین» از عسگرپور ،معلوماتش و شیوه کارگردانیاش گرفته گفت :اگر در «پردهنشین» اتفاق خوبی برایم میافتد
بیشتر تأثیر کدهایی هست که از آقای عسگرپور گرفتم .شروع کار من با آقای عسگرپور بر اساس عالقهای بوده که به ایشان داشتم .این عالقه ،هم به لحاظ سابقه مدیریتی
ایشان است و هم کارگردانی در فیلمها و ژانرهای مختلف .کارنامه بازیگری بهروز شعیبی کم اثر اما پربار است .او سختگیر است و به آسانی راضی به بازی در فیلم سینمایی
نمیشود .بنابراین نقشهایی که تا امروز در فیلمهای مختلف داشته تمام ًا با یکدیگر متفاوت هستند اما در این میان نقشی که او در فیلم سینمایی «میهمان داریم» دارد،
دارای جایگاه دیگری است .کاراکتر «رضا» در این فیلم بسیار پیچیده اســت اما شعیبی به خوبی آن را به نمایش گذاشته است ،او نقش یک جانباز سرگشته را دارد که از
زندگیاش راضی نیست .بهروز شعیبی درباره تجربه بازیاش در فیلم «میهمان داریم» گفت :تجربه بازی در «میهمان داریم» برایم بسیار دردناک بود .من در مورد جانبازها
زیاد شنیده بودم ولی تجربه اینکه ساعتها برای فیلمبرداری روی تخت بخوابم را نمیتوانستم پیش از آن تصور کنم .یعنی حتی تجربه کوتاهمدت جانباز بودن برای بازیگر
هم دردناک است .از «میهمان داریم» به بعد هر وقت جانبازی را میبینم نمیتوانم جز صبر و آرامش برایش چیزی بخواهم.
قبل از هرچیز میخواهم راجع به ژانر فیلمهایتان از شما
بپرسم ،خودتان عالقه دارید ژانرهای متفاوت را تجربه کنید یا
اقتضای زمانهای مختلف بوده است؟

به نظرم اینکه من یا شــما یا هر کســی عالقهمندیم در حوزههای
ال میتوان
مختلف تجربه داشته باشــیم یک نکته طبیعی است .اص ً
گفت سینمایی که من به ســادگی نمیتوانم بگویم سینمای «ما»
اساساً ژانرگراست؟ بنابراین ما نمیتوانیم دستهبندی شده درباره این
ال شما به چه ژانری عالقه دارید و من
موضوع صحبت کنیم .بگوییم مث ً
به چه ژانری عالقه دارم .واقعیت این اســت که سینمای ما به دالیل
مختلف این قابلیت را پیدا نکرده که ما بتوانیم آن را دستهبندی کنیم
و بر مبنای تئوری ژانرها حرکت کنیم .البته این را ب ه عنوان یک ویژگی
منفی تلقی نکنید .این واقعیت فیلمسازی در کشور ماست .یادم است
سر یک کاری ،تلویزیون میخواست سریالی بسازد که وقتی محاسبه
میکردید احساس میکردید این سریال ممکناست 5یا 6سال طول
بکشد.ریسکسریالهاییکهزمانتولیدطوالنیدارندخیلیباالست.
ال ممکن است برای بازیگر نقش اول ،سال آخر فیلمبرداری اتفاقی
مث ً
بیفتد و ...بنابراین پیشنهاد دادم که این سریال را با  4 ،3کارگردان که
من میتوانم با آنها ارتباط برقرار کنم تولید کنیم .به گونهای که زمان
فیلمبرداری را بتوانیم پایین بیاوریم و به یک ســال برسانیم .اینجا به
همین پدیدهای برخوردیم که شما به آن اشاره کردید .انگار هرکدام از
فیلمسازها در ژانری کار میکردند که به آنیکی نمیخورد .من این
را نمیتوانستم بفهمم .این دستهبندی به نظر من دستهبندی خیلی
درستینبود.بهنظرمنجاییاینژانرگراییمعناپیدامیکندکهسینما

به شکل اقتصادی کار خودش را درست انجام دهد .ولی اگر این اقتصاد
به هم ریخته باشد همه چیز را بر اساس خودش تعریف میکند ،اما در
کنار اعتقادی که به تعریف ژانر دارم ،اتفاقی برای من افتاد که شاید در
تفکرم نسبت به ژانرگرایی مؤثر باشد .فاصله ساخت فیلم اول تا فیلم
دوممن 13سالاست.درستاستاینوسطسریالهمکارکردم.ولی
 13سالفیلمسینمایینساختم؛درستدرزمانیکهازجهتسنیباید
تجربههای کاری متفاوتی میکردم تا بتوانم جای خودم را در سینما
کنم .همان زمان در تلویزیــون کار مدیریتی میکردم .بعد هم
پیدا 
مدیرفارابیشدمامازمانیکه 40سالگیراهمگذراندهبودماینزمینه
ایجاد شد که بتوانم کمی تجربه فیلمسازی کسب کنم .برای همین
هنوز هم از کلمه ژانر استفاده نمیکنم .به همین دلیل بین «قدمگاه»
و «اقلیمــا» و همینطور میان «اقلیما» و «هفت و پنج دقیقه» تفاوت
هست .اسمش را میتوان گذاشت حس تجربهگرایی که بخشی به آن
 13سالی برمیگردد که فیلم نساختم .شاید یکی از دالیل عدم تعهدم
به ژانری خاص همین عالقهام به تجربهگرایی باشد.

بعد از ســاخت «قدمگاه» چقدر با ابزار و تکنیک سینما
درگیر شدید؟ با توجه به اینکه فیلمنامهنویس اکثر فیلمهایتان
از
خودتان بودید .به نظرم حتی نمود تکنیک شما در فیلمهایتان 
همان جنس ایدهآل سینماست .درواقع نمود تکنیکی فیلمهای
شما زیاد نیست .ولی فیلمها و حتی سریالهایتان روایت درستی
دارند .چقدر در این سالها درگیر تکنیک شدهاید؟

مندردانشکدهصداوسیمادررشتهتولیدفیلمتحصیلکردم.گرایش
تخصصیامتدوینبود.همینباعثشدهبودخیلیفنیبهموضوعنگاه

کنم .ریتم فیلم ،اندازه نماها و خیلی چیزهایی از این دســت را در این
دورههایآموزشییادگرفتم.پایاننامهامهمیکفیلم 16میلیمتری
بود .یک فیلم برای شبکه دو ساختم .دومین یا سومین فیلمم بود ،یک
فیلم  60و خوردهای دقیقهای به اسم «خانه پدری ».تقریباً میتوانم
بگویم بخش عمــدهای از تجارب تکنیکی را نه در آن فیلم بلکه در آن
دوره شناختم .فیلم اولم را که االن نگاه میکنم میبینم انسجام خوبی
ندارد ،به خصوص در فیلمنامهاش .اولین فیلم ســینمایی را سال 69
ساختم.همانزمانهرجورکهمیخواستمباتکنیکبازیکردم.ازآنجا

بهبعدتکنیکدیگربرایمجذابیتاولرانداشت.ساختارفیلمهایمن
یکجورساختارخاصیاست.مناولینباردر«اقلیما»ازاستوریبورد
استفادهکردم.هیچوقتازقبلدکوپاژمشخصیندارم.جایدوربیناز
قبل مشخص نیست .من در کارگردانی بیشتر حسی برخورد میکنم.
وارد صحنه میشوم ،همانجا همه چیز را مشخص میکنم.
یعنی به دکوپاژ قبلی اص ً
ال معتقد نیستید؟

واقعاًبستگیبهکاردارد.درفیلم«اقلیما»نهتنهادکوپاژبخشعمدهای
از سکانسها از قبل وجود داشت بلکه استوری بورد هم تهیه کردیم.
یعنی من دکوپاژها را دادم و یکی یکی استوری بردهایش را کشیدند.
تقریباً برای گرفتن بخش عمدهای از سکانسها از قبل میدانستیم
زوایایدوربینبایدچطورباشد.بهنظرمفیلم«اقلیما»اقتضایشاینطور
بود.چون«اقلیما»برایمنهمتجرب همتفاوتیبود،ساختاریکالسیک
داشت که حرکت دوربین ،اندازه نماها و خیلی چیزهایی از این دست
شاکلههای اصلی فیلم بودند و بیننده را گرفتار خودشان میکردند.
ال من «قدمگاه» را خیلی حسی ساختم.
ولی در مورد بقیه کارها ،نه .مث ً

یعنی وقتی میخواستیم شروع کنیم من وارد لوکیشن میشدم ،آنجا
تصمیم قطعی را میگرفتم که امروز چه کنیم .آن موقع نه مدیرعامل
خانهسینمابودم،نهرئیسجایی،برایفکرکردنفرصتداشتم.یعنی
ال فرصت برای اینکه من با دکوپاژ کامل بروم سر صحنه بود ولی
کام ً
احساس میکردم ذهنم در لحظه و در حین فیلمبرداری بیشتر و بهتر
طراحی میکند .راستی شما برای «قدمگاه» هم تست داشتید .اولین
بار آنجا ما همدیگر را دیدیم.
بله ،برای نقش رحمان .چطور یکدفعه یادتان افتاد؟

بعضی از دوستان دیگر هم برای این نقش تست دادند .احمد مهرانفر
هم برای این نقش تست داد و درنهایت بابک حمیدیان انتخاب شد.
بهترین انتخاب هم بود.

بله .میخواســتم این را بگویم که در فیلم «قدمگاه» آنجا که رحمان
میآیدواردمهمانینیمهشعبانمیشود،ماحدود 100پالنگرفتیم.
تنها سکانســی بود که من یادداشــت کردم که چه چیزهایی را باید
بگیریم که فراموش نشود .ولی واقعیت این است که در مورد بقیهاش
اینامکانراذهنمبهمننمیدادکهبنشینمبنویسم.بههرحالحداقل
بهخاطررشتهاممیدانستمچطوربایددکوپاژکنم.چطورنماهابههم
میخورد؟ نمیخورد؟ و این جور چیزها ولی احساس میکردم فیلم
ساختن اینقدر حسی اســت که باید در محیط قرار بگیرم تا بهترین
تصمیم را داشته باشم.
این جریان حسی از زمان نوشتن فیلمنامه برایتان شروع
میشود و تا پایان کار ادامه دارد؟ یا اینکه زمان نوشتن فیلمنامه
ذهنیتی دارید و وقتی تمام شد آن را کات میکنید و ب ه عنوان

گفتگوی بهروز شعیبی بازیگر فیلم «میهمان داریم» با محمدمهدی عسگرپور کارگردان این فیلم

فیلمنامهنویسها موقع نوشتن
باید سنگدل باشند
مهسا
همتی

کارنامه مدیریتی محمدمهدی عسگرپور پربارتر از کارنامه کارگردانی او است .هرچند او فیلمها و سریالهای زیادی نساخته است ،اما
آثارش همیشه از محبوبترین فیلمهای روی پرده ،هم از نگاه مخاطب و هم منتقدان ،بوده است .حاال بعد از پنج سال فیلم دیگری از او با عنوان
«میهمان داریم» روی پرده رفته است .همانطور که هیچ یک از فیلمها و سریالهای عسگرپور شباهتی به یکدیگر ندارند« ،میهمان داریم» هم
مانند دیگر آثار او نیست ،نه از لحاظ فرم و نه محتوا ،اما پر از ویژگیهایی است که میتواند مخاطب را جذب کند .یکی از این ویژگیها انتخاب
بازیگرهای این فیلم است .بازیگرهایی که بیشترشان نقش کاراکتری را بازی میکنند که چندین سال از سن اصلیشان بزرگتر است .یکی
از بهترین بازیهای این فیلم متعلق به «بهروز شعیبی» است .به عقیده عسگرپور نقشی که او در «میهمان داریم» بازی میکند ،سختترین
نقش فیلم است .به همین بهانه بهروز شعیبی را -که در یکی دو سال اخیر به یکی از کارگردانهای جوان شگفتیآفرین تبدیل شده است-
روبهروی محمدمهدی عسگرپور ،کارگردان قدیمی سینما قرار دادیم .به گفته شعیبی دوره فیلمبرداری «میهمان داریم» برای او که پیشتر
با کارگردانی فیلم «دهلیز» در جشنواره فجر همه را شگفتزده کرده بود ،یک دوره آموزشی بوده است .او در مدت زمان فیلمبرداری
بسیار از عسگرپور آموخته و هنوز هم ذهنش پر از سؤال است .گفتگوی بهروز شعیبی با محمدمهدی عسگرپور را بخوانید .این گفتگو در
روزهایی انجام شد که شعیبی مشغول ساخت اولین سریال خود «پردهنشین» ،بود که همزمان از شبکه اول سیما در حال پخش است.

به هر حال شما یک دوره پر تالطم و مصائبی را در
خانه سینما گذراندید .با این حال فیلمی که ساختهاید
شاید برای بســیاری از اهالی سینما خوشایند نباشد.
به نظر مــن تعادلها به هم خورده اســت .مث ً
ال فیلم
«میهمان داریم» برای خیلیها یک اثر جذاب سینمایی
نیست چون فضای آن مطابق ایدهآلهایشان نیست.
جذابیتهای ســینمایی در حال پیدا کردن تعاریف
جدیدتری هستند و ...این تعادل چه زمانی میخواهد
برقرار شود؟

وقتی ما نتوانیم جامعــه را مدیریت کنیم که چطور از پس
آرمانگرایی و واقعگراییشان بربیایند طبیعی است که این
اتفاق بیفتد .در امریکا وقتی راجع به جنگ فیلم میسازند
کســی احساس نمیکند ،در حال شــعار دادن هستند .در
بیشــتر جوامع آرمانها و واقعیتها نزدیک به هم هستند،
برای همین هــم فیلمهای جنگی آنها شــعارزده به نظر
نمیآید ،اما از فیلمهای جنگی تولید ایران چنین برداشتی
میشود چون آرمانها با واقعیتهایمان یکی نیستند.

عکسنوشت

زوج پدر و پسر فیلم «میهمان داریم» ،یعنی پرویز
پرستویی و بهروز شعیبی  17سال پیش نقش پدر و
پسر را در فیلم «آژانس شیشهای» بازی کرده بودند ،اما
ظاهرا ًمحمدمهدی عسگرپور زمان انتخاب بازیگر به
این تجربه در گذشته و ردی که از آن در ذهن مخاطبان
سینما مانده ،توجه نداشته است .او درباره این انتخاب
پرستویی همان دو ،سه روز

میگوید« :حضور پرویز
اولی که با منوچهر محمدی سر فیلمنامه به نتیجه
رسیدیم ،قطعی شد .در مورد پسر او گزینههای زیادی
را بررسی کردیم ،اما هر دوی ما بر سر بهروز شعیبی
به توافق رسیدیم .بعد از اینکه انتخابها قطعی شد
یادمان افتاد که این دو بازیگر سالها پیش در فیلم
دیگری نقش پدر و پسر را داشتند .بیننده هم آن فیلم
را خوب یادش است .البته بهروز زمان فیلمبرداری
«آژانس شیشهای»  17سال بیشتر ندارد .بنابراین این
تجربه خیلی متفاوت بود با «میهمان داریم» که قرار
بود بهروز شعیبی در آن  40ساله باشد».

آنتونیا شرکا

میهمان داریم

قدمگاه ،بهترین فیلم محمد مهدی عسگرپور

پنج منتقد سینما فیلمهای محمدمهدی عسگرپور را مورد قیاس با یکدیگر قرار دادند و بهترین فیلم او را
انتخاب کردند .منتقدان سینما فیلمهای سینمایی «میهمان داریم» و «قدمگاه» را بهتر از دیگر آثار سینمایی
عسگرپور میدانند ،اما با اینکه «قدمگاه» دومین تجربه کارگردانی عسگرپور است -که با فاصله 13سال از
اولین فیلمش ساخته شده -هنوز هم بهترین فیلم این کارگردان عنوان میشود.

من فیلمهای دیگر آقای عسگرپور
را ندیدم ،ولــی «میهمان داریم»
ایشان را دیدم و دوست دارم .این
فیلم از فیلمهای خوب جشنواره
سال گذشته بود و احساس میکنم
یک نوع خوشبینی و تعبیر زیبایی
در آن نهفته اســت که مانند دیگر
فیلمهای ژانر دفاع مقدس نیست،
از این جهت که بــه زمان زندگی
و حیات شــهدا مى پردازد و تأثیر
دلنشین و شادابی را برای مخاطب
به همراه دارد.

